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Sant Feliu torna La reforma millorarà el servei, que passarà de 10 a 14 boxs d’atenció
a reclamar
millores de
seguretat
a la C-59

L’Hospital de Sant Celoni amplia
un 40% l’espai d’Urgències

Sant Feliu de Codines

L’alcalde de Sant Feliu, Pere
Pladevall, veu bé la proposta
de Trànsit d’instal·lar un
radar de tram per reduir la
velocitat dels vehicles a la
C-59, tal com va explicar l’alcalde de Caldes, Jordi Solé,
després d’entrevistar-se amb
el director general d’Infraestructures de la Generalitat,
Xavier Flores. Pladevall,
però, alerta que calen altres
mesures a la carretera.
Pladevall ha explicat a EL 9
NOU que a finals de setembre espera rebre una proposta d’actuacions per part de la
Generalitat, però diu que caldria incidir especialment en
el tram més perillós, segons
ell, on la via té tres carrils. A
més d’evitar l’excés de velocitat, insisteix que caldria
aplicar mesures per fer que
el paviment sigui menys lliscant i pintar les dues línies
contínues que separen els
dos sentits de circulació.
D’altra banda, l’Ajuntament ha retirat algunes de
les bandes transversals que
Carreteres havia posat a la
travessia urbana de la C-59
perquè considera que no són
prou efectives per reduir la
velocitat dels vehicles i, a
més, provocaven molèsties
als veïns pels sorolls que fan
els cotxes quan hi passen.

HOSPITAL DE SANT CELONI

EL 9 NOU

L’accés al servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Celoni pel carrer Diputació quedarà afectat per les obres
Sant Celoni
J.V.

L’Hospital de Sant Celoni
ha iniciat obres de reforma
al servei d’Urgències que
permetrà ampliar l’espai en
aproximadament un 40%
i millorar tant l’atenció als
pacients com les condicions
de treball dels professionals.
Les obres es van iniciar a
principis de setembre i es
preveu que durin uns dos
mesos, fins al 30 d’octubre.

El centre no ha volgut revelar el cost econòmic que
s’afronta amb recursos propis i sense aportacions de la
Generalitat.
L’ampliació i millora preveu passar de 10 a 14 boxs
d’atenció al servei, un dels
quals es destinarà a malalts
crítics i disposarà de més
espai i més equips que l’espai que fins ara destinava a
aquesta atenció especial. El
punt de treball dels metges
i infermeres també es refor-

marà perquè havia quedat
petit per les necessitats del
servei. Ara, segons explica
el director mèdic del centre,
Ramon Julià, guanyarà en
confort per al personal i permetrà millorar l’atenció als
pacients.
El fet que el servei guanyi
metres quadrats ha obligat a
modificar l’accés a Urgències
pel carrer Diputació. L’ampliació ocupa una part de l’accés
actual i fa que l’entrada s’hagi de situar més a prop del

carrer, segons el directiu del
centre hospitalari.
Julià explica que la intervenció en el servei d’Urgències respon a la creixent complexitat dels pacients que hi
acudeixen, fet que obliga,
entre altres coses, a fer més
proves complementàries.
El fet, que també es dóna
en altres hospitals, es deu,
en part, a l’augment de l’esperança de vida, que fa que
cada vegada hi hagi pacients
d’edat més avançada i, per
tant, més complexos. Això,
en alguns moments, creava
certes tensions en el servei,
que es pretenen resoldre disposant de més espai.
Durant el mes de setembre
es fan les obres que afecten
més l’exterior de l’edifici i a
l’octubre s’actuarà a l’interior, la qual cosa pot afectar
més el funcionament del
servei. Per això, l’Hospital
ja ho ha comunitat al Servei
Català de la Salut (Catsalut),
l’atenció primària i l’Hospital
de Granollers, que es podria
veure afectat indirectament.
Per reduir al màxim l’impacte de les obres, l’Hospital
de Sant Celoni habilita tres
habitacions de planta que
compensaran l’espai que no
es pugui utilitzar mentre
durin els treballs. El centre
atén una mitjana de 80 visites diàries al servei d’Urgències.
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Per a la venda de publicitat

ES BUSCA COMERCIAL
Alts ingressos - Sou + comissió i SS
Telèfon per concertar entrevistes:

93 846 71 85 (Srta. Arantxa)

Es necessita

TELEFONISTA
Professional amb experiència. Domini de
francès, anglès i mecanografia.
Discreció, resolutiu/iva, ordenat/ada,
amb dots organitzatius i amabilitat.
Currículum amb foto a:
athenasurgeles@mcolomina.com
Incorporació immediata

Organitza:

Dilluns, 15 de setembre de 2014

Ajuntament de
Vallgorguina

